
ಸಮುದ್ರದ್ ಅಲೆಗಳು  

ಕತೆೆಃ ಮಾರ್ಾಾರೆಟ್ ಹೆ ೋಡ್ೆೆಸ್,   ಚಿತ್ರಗಳುೆಃ ಬೆಲೋರ ಲೆೆಂಟ 



ಮಕಕಳಿರ್ಾಗಲಿ ಹಿರಿಯರಿರ್ಾಗಲಿ, ಜೋವನ ಹಾಗು 
ಪ್ರಕೃತಿಗಳನುು ಹಾಸುಹೆ ಕ್ಕಕನೆಂತೆ ಹೆಣೆದಿರುವ ಜಾನಪ್ದ್ 
ಕತೆಗಳನುು ಕೆೋಳುವದ್ು ಬಹು ಇಷ್ಟ. ಇೆಂತ್ಹದೆೋ ಒೆಂದ್ು ಕತೆ 
ಸಮುದ್ರದ್ ಆಲೆಗಳು. ಈ ಮ ಲ ಜಪಾನದ್ ಲಾಫ್ಾಕಡಿಯೋ 
ಹನಾ ಇವರ ಕತೆಯನುು ಮಾರ್ಾಾರೆಟ್ ಹೆ ೋಡ್ೆೆಸ್  
ಹೆೋಳುತಿಿದಾಾರೆ. 
ಇದ್ು ಒೆಂದ್ು ಮುಪ್ಪು ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗು ಬಹು ಜಾಣನಾದ್ 
ಓಜಸಾನ ಎೆಂಬ ಅಜೆನ  ಮತ್ುಿ ಹುಡುರ್ಾಟಿಕೆಯ ಉತಾಿಹ 
ಹಾಗು ಕಡಿಮೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ಾ ತಾಡ್ಾ ಎೆಂಬ ಮೊಮಮಗನ  
ಕತೆ. ಇಲಿಲ ನಿಸಗಾ ತ್ನು ಕರಾಳ ರ ಪ್ವನುು ತೆ ೋರಿಸಲು 
ಸುೆಂಟರರ್ಾಳಿಯಲಿಲ ಗಜಾಸುವ ಅಲೆಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಊರ 
ಜನರೆಲಲ ಸಾವಿನ ಬಾಯಿರ್ೆ ಹೆ ೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ುಿ. ಜನರೆಲಲ 
ಅೆಂಜ ನಡುಗುತಿಿದ್ಾರು.  ಇೆಂತ್ಹ ನಾಟಯಮಯ ಪ್ರಸೆಂಗದ್ಲಿಲ 
ಈ ಮುದಿ ಮನುಷ್ಯ ತ್ನು ನೆಲಿಲನ ಗದೆಾರ್ೆ ಬೆೆಂಕ್ಕ ಹಚಿಿ 
ಜನರೆಲಲರಿರ್ೆ ಮುೆಂಬರುವ ಸೆಂಕಟದ್ ಬರ್ೆೆ ಎಚ್ಿರಿಕೆ ಕೆ ಟಟನು. 
ಮನುಷ್ಯ ತ್ನು ಹೆಮೆಮರ್ಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೆ ೋಪ್ಕಾಕಗಿ 
ಏನೆೋನು ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎೆಂಬುದ್ರ ಬರ್ೆೆ ಈ ಕತೆ ಅಚ್ಿರಿ 
ಉೆಂಟು ಮಾಡುವದ್ು.   
ಜನಪ್ದ್ ಕತೆಗಳು ಒೆಂದ್ು ಪೋಳಿರ್ೆಯಿೆಂದ್ ಮತೆ ಿೆಂದ್ು 
ಪೋಳಿರ್ೆರ್ೆ ಕತೆರ್ಾರನ ಮುಖದಿೆಂದ್ ಬೆಂದಿರುತ್ಿವೆ. ಆದ್ಾರಿೆಂದ್ 
ಇವಪಗಳನುು ಯಾರಾದ್ರು ಓದಿ ಹೆೋಳುತಿಿದ್ಾರೆ ಅವಪ ಸಾಕಷ್ುಟ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತ್ಿವೆ. ಮಾರ್ಾಾರೆಟ್ ಹೆ ೋಡ್ೆೆಸ್  ಟಿವಿಿಯಲಿಲ 
ಬತ್ಿರಿಸ್ಸದ್ ಈ ಕತೆರ್ೆ ಬ ಲೆೋರ ಲೆೆಂಟ ಇವನ ಚಿತ್ರಗಳು 
ಜಪಾನದ್ ಸೆ ಗಸನುು ನಮಮ ಮುೆಂದೆ ಇಡುತ್ಿವೆ. 





ಸಮುದ್ರದ್ ಅಲೆಗಳು   

ಲಾಫ್ಾಕಡಿಯೋ ಹನಾ ಇವರ ಬುದ್ಧನ ಕತೆಗಳಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕತೆೆಃ ಮಾರ್ಾಾರೆಟ್ ಹೆ ೋಡ್ೆೆಸ್  ಚಿತ್ರೆಃ ಬೆಲೋರ ಲೆೆಂಟ 
ಕನುಡಕೆಕೆಃ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾನಾವಟಿ 







ಬಹಳ ಹಿೆಂದಿನ ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಜಪಾನದ್ಲಿಲಯ ಸಮುದ್ರದ್ ದ್ೆಂಡ್ೆಯ ಮೆೋಲೆ ಒೆಂದ್ು ಹಳಿಿ ಇತ್ುಿ. 
ಸಮುದ್ರ ಶಾೆಂತ್ವಿದಾಾಗ ಊರಿನ ಮಕಕಳೆಲಲ ಮೆಲಲರ್ೆ ಬರುತಿಿರುವ ಸಮುದ್ರದ್ ಅಲೆಗಳಲಿಲ 
ಆಟವಾಡುತಿಿದ್ಾರು, ನರ್ೆದಾಡುತಿಿದ್ಾರು, ಕ ರ್ಾಡುತಿಿದ್ಾರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮೆಮ ಸಮುದ್ರ 
ರೆ ಚಿಿರ್ೆದಾಾಗ ರಾಕ್ಷಸನೆಂತ್ಹ ಅಲೆಗಳು ದ್ೆಂಡ್ೆರ್ೆ ಅಪ್ುಳಿಸುತ್ಿ ಬರುತಿಿದ್ಾವಪ. ಆ ಅಲೆಗಳು 
ಊರಿನ ಸ್ಸೋಮೆಯನೆುೋ ಅಳಿಸುತಿಿದ್ಾವಪ. ಆಗ ಚಿಕಕಮಕಕಳು, ಅವರ ತಾಯಿ-ತ್ೆಂದೆ ಸಮುದ್ರದ್ 
ದ್ೆಂಡ್ೆಯಿೆಂದ್ ದ್ ರ ಎಲಿಲಯಾದ್ರ  ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಿದ್ಾ ಸಥಳದ್ಲಿಲ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಡ್ೆದ್ು   ಸಮುದ್ರ 

ಶಾೆಂತ್ವಾಗುವ ದಾರಿ ನೆ ೋಡುತ್ಿ ಕುಳಿತ್ುಕೆ ಳುಿತಿಿದ್ಾರು.  





ಆ ಊರಿನ ಮಗುೆಲಲಿಲ ಒೆಂದ್ು ಎತ್ಿರವಾದ್ ಗುಡಡವಿತ್ುಿ. ಗುಡಡದ್ ಸುತ್ಿಲು ಊರಲಿಲಯ 
ಒಕಕಲಿಗರ ಭತ್ಿದ್ ಗದೆಾಗಳಿದ್ಾವಪ. ಈ ಭತ್ಿದ್ ಗದೆಾಗಳು ಊರಲಿಲಯ ಜನರನುು 
ಸ್ಸರಿವೆಂತ್ರಾಗಿ ಮಾಡುತಿಿದ್ಾವಪ. ಎಲಲರ  ಮೆೈದ್ುಡಿದ್ು ಒಕಕಲುತ್ನ ಮಾಡುತಿಿದ್ಾರು. 
ಮಳೆರ್ಾಲದ್ ಸುರಿಮಳೆಯಲಿಲ ಮೆೈ ತೆ ಯಿಸ್ಸಕೆ ೆಂಡು ಭತ್ಿದ್ ಗದೆಾ ನೆ ೋಡುತಿಿದಾಾಗ  
ಇಡಿೋ ಗುಡಡ ಹಚ್ುಿ ಹಸುರಾದ್ೆಂತೆ ಕಾಣುತಿಿತ್ುಿ. ಭತ್ಿದ್ ಬೆಳ  ೆಚೆನಾುಗಿ ಬೆಂದಾಗ ಅದ್ು 
ಬೆಂರ್ಾರದ್ ಬಣಣದಾಾಗುತಿಿತ್ುಿ. ಸುಗಿೆಯ ದಿನದ್ಲಿಲ ಒಕಕಲಿಗರು ನಡ ಬಗಿೆಸ್ಸ ಭತ್ಿದ್ 
ಬೆಳೆಯನುು ಕೆ ಯುಿ ಭತ್ಿವನುು ಬೆೋಪ್ಾಡಿಸ್ಸ ಮುೆಂಬರುವ ವಷ್ಾಕಾಕಗಿ ತೆರ್ೆದಿಡುತಿಿದ್ಾರು.  
ಈ ಗುಡಡದ್ ಬದಿಯಲಿಲಯ ಊರು ಮತ್ುಿ ಸಮುದ್ರಗಳ ಸವಲು ದ್ ರದ್ಲಿಲ ಗುಡಡದ್ ಮೆೋಲೆ 
ಓಜಸಾನ ಎೆಂಬ ಮುಪಾುದ್ ಮುದ್ುಕ ಇರುತಿಿದ್ಾನು. ಅವನ ಜತೆ ತಾಡ್ಾ ಎೆಂಬ ಚಿಕಕ 
ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊಮಮಗನು ಇರುತಿಿದ್ಾನು. 



ತಾಡ್ಾನಿರ್ೆ ಅಜೆನ ಮೆೋಲೆ ಸಾಕಷ್ುಟ ಪರೋತಿ. ಅಜೆನ ಜಾಣತ್ನ ಮತ್ುಿ ಅವನ 
ಮುದಿವಯಸುಿ ಇವಪಗಳ ಮುೆಂದೆ ಆತ್ ತ್ಲೆ ಬಾಗಿಸುತಿಿದ್ಾನು. ಇವನೆಂತೆಯ್ಕೋ 
ಊರಲಿಲಯ ಜನ ಕ ಡ ಓಜಸಾನನನುು ಆದ್ರದಿೆಂದ್ ಕಾಣುತಿಿದ್ಾರು. ಗುಡಡದ್ ಮೆೋಲಿನ 
ಘಟಟದ್ ಸುತ್ುಿಮುತಾಿದ್ ದಾರಿ ದಾಟುತ್ಿ ಓಜಸಾನನ ಸಲಹೆ ಕೆೋಳಲು ಬರುತಿಿದ್ಾರು.  







ಬಸ್ಸಲುರ್ಾಲದ್ ಒೆಂದ್ು ದಿನ ಓಜಸಾನ ತ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಲಕನಿಯಲಿಲ ನಿೆಂತ್ು 
ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲಿನ ಭತ್ಿದ್ ಗದೆಾಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುತಿಿದ್ಾನು. ಭತ್ಿ ಪ್ೂಣಾವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ು ಸುಗಿೆರ್ಾಗಿ 
ಕಾಯಾೆಂತೆ ನಿೆಂತ್ ಹಾರ್ೆ ಕಾಣುತಿಿತ್ುಿ.  ಮೆಟಟಲುಗಳೆಂತೆ ಕಾಣುವ ಉಳಿದ್ ಒಕಕಲಿಗರ 
ಗದೆಾಗಳು ಕ ಡ ಬೆಳೆದ್ು ನಿೆಂತಿದ್ಾವಪ.  
ಗುಡಡದ್ ಕೆಳತ್ುದಿಯಲಿಲ ಸಮುದ್ರದ್ ದ್ೆಂಡ್ೆಯ ಮೆೋಲೆ ಹಳಿಿಯಲಿಲಯ 90 ಗುಡಿಸಲು –
ಮನೆಗಳಿದ್ಾವಪ. ಅಲಿಲಯ್ಕೋ ಒೆಂದ್ು ಗುಡಿ ಕ ಡ ಇತ್ುಿ. ಈ ವರುಷ್ ಭತ್ಿದ್ ಬೆಳ  ೆಹುಲುಸಾಗಿ 
ಬೆಳೆದಿತ್ುಿ. ಒಕಕಲಿಗರೆಲಲ ಗುಡಿಯ ಎದ್ುರಿನ ಜಾಗದ್ಲಿಲ ಹಾಡುತ್ಿ, ಕುಣಿಯುತ್ಿ 
ನಲಿದಾಡುತಿಿದ್ಾರು.  
ತಾಡ್ಾ ಕ ಡ ಅಜೆನ ಬದಿರ್ೆ ಬೆಂದ್ು ಕೆಳಬದಿಯ ನೆ ೋಟವನುು ನೆ ೋಡುತಿಿದ್ಾನು.  





ಗುಡಿಯಲಿಲಯ ಬದಿರಿನ ಕೆಂಬಗಳನುು ಬಣಣ ಬಣಣದ್ ಕಾಗದ್ಗಳಿೆಂದ್ ಸ್ಸೆಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ುಿ. 
ಕಾಗದ್ದ್ ಪ್ತಾಕೆಗಳನುು  ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲು ಹಚ್ಿಲಾಗಿತ್ುಿ. . ಬದಿರಿನ ಕೆ ೋಲಿರ್ೆ 
ಆಕಾಶ್ಬುಟಿಟಗಳನುು ಜೆ ೋತ್ುಬಡಲಾಗಿತ್ುಿ. ಬಸ್ಸಲುರ್ಾಲದ್ ರ್ಾಳಿ ಬೋಸದೆ ಇದ್ಾದ್ಾರಿೆಂದ್ 
ಅವಪ ಹಾರಾಡುತಿಿರಲಿಲಲ.  
“ಇದ್ು ಭ ಕೆಂಪ್ದ್ ಮುನ ಿಚ್ನೆ!” ಓಜಸಾನ ಮನಸ್ಸಿನಲಿಲಯ್ಕ ಅೆಂದ್ುಕೆ ೆಂಡನು.  



ಅಷ್ಟರಲಿಲ ಭ ಕೆಂಪ್ದಿೆಂದಾಗಿ ನೆಲ ರಭಸದಿೆಂದ್ ಅಲಾಲಡತೆ ಡಗಿತ್ು. ತಾಡ್ಾನಿರ್ೆ 
ಅದ್ರ ಅೆಂಜಕೆ ಬರಲಿಲಲ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿನಲಿಲ ಈ ರಿೋತಿಯ ಭ ಕೆಂಪ್ಗಳು 
ಬರುತ್ಿಲೆೋ ಇರುತ್ಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ು ಮಾತ್ರ ಬಹು ವಿಚಿತ್ರವಾದ್ ಭ ಕೆಂಪ್. ಈ 
ಭ ಕೆಂಪ್ವಪ ಸಾಮಾನಯ ಭ ಕೆಂಪ್ವಾಗಿರಲಿಲಲ. ಸಾಕಷ್ುಟ ವೆೋಳ  ೆನೆಲ 
ನಡುಗಿಸುವೆಂತ್ಹದ್ು. ಸಮುದ್ರದ್ ತ್ಳದಿೆಂದ್ಲೆೋ ಎದ್ುಾ ಬೆಂದ್ ಭ ಕೆಂಪ್. ಮನೆ –
ಗುಡಿಸಲುಗಳೆಲಲ ನಡುಗುತಿಿದ್ಾವಪ. ಅಲುರ್ಾಡುತಿಿದ್ಾವಪ. ಕೆಲ ಕ್ಷಣವಾದ್ ಮೆೋಲೆ ಎಲಲ 

ಸಿಬಧವಾಗಿ ನಿೆಂತ್ು ಬಟಟವಪ.  







ಭ ಕೆಂಪ್ದ್ ತಿೋವರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿಿದ್ಾೆಂತೆ ಓಜಸಾನನ ಮುದಿ ಕಣುಣಗಳು ಸಮುದ್ರ 
ದ್ೆಂಡ್ೆಯನುು ದಿಟಿಟಸ್ಸ ನೆ ೋಡತೆ ಡಗಿದ್ವಪ. ನಿೋರೆಲಲ ಕಪಾುಗತೆ ಡಗಿತ್ು. ಹಳಿಿಯ 
ಸುತ್ಿಲು ನಿೋರೆೋ ನಿೋರು. ಸಮುದ್ರದ್ ದ್ೆಂಡ್ೆ ದೆ ಡಡದಾಗತೆ ಡಗಿತ್ು. ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ 
ಮಾತ್ರ ದ್ ರ ದ್ ರ ಸರಿಯುತಿಿದ್ಾೆಂತೆ ಕಾಣುತಿಿತ್ುಿ.  
ಓಜಸಾನ ಮತ್ುಿ ತಾಡ್ಾ ಇವರು ದ್ ರದ್ಲಿಲ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗುಡಿ ಮತ್ುಿ 
ಜನಜೆಂಗುಳಿಯನುು ನೆ ೋಡುತ್ಿಲಿದ್ಾರು. ಎಲಲರ  ದ್ೆಂಡ್ೆಯ ಮೆೋಲೆ ನೆರೆದಿದ್ಾರು. 
ಸಮುದ್ರದ್ ನಿೋರು ದ್ ರ ಸರಿಯುತಿಿತ್ುಿ. ದ್ೆಂಡ್ೆಯ ಮೆೋಲಿನ ಉಸುಕ್ಕನ ರಾಶಿ ಹಾಗು 
ಕಲಿಲನ ಬೆಂಡ್ೆಗಳು, ಸಮುದ್ರದ್ ತ್ಳದ್ಲಿಲಯ ಸಸ್ಸ-ಗಿಡ ಮುೆಂತಾದ್ವಪಗಳೆಲಲ 
ಕಾಣತೆ ಡಗಿದ್ಾವಪ. ನೆರೆದ್ ಜನರಿರ್ೆ ಇದ್ು ಒೆಂದ್ು ಸೆ ೋಜಗದ್ ದ್ೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ುಿ.  





ಆದ್ರೆ ಓಜಸಾನನಿರ್ೆ ಇದ್ರ ರಹಸಯ ರ್ೆ ತಿಿತ್ುಿ. ಇದ್ಕ ಕ ಮೊದ್ಲು ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯ 
ಪ್ರಸೆಂಗವನುು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ಸದ್ಾನು. ಅವನಿರ್ೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ು 
ಎೆಂಬುದ್ನುು ಜನರಿರ್ೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕಾಗಿತ್ುಿ. ಆದ್ರೆ ಗುಡಡರ್ಾಡಿನ ಸುತ್ುಿಸುತಾಿದ್ ಘಟಟದ್ 
ದಾರಿಯಿೆಂದ್  ಕೆಳಗಿಳಿದ್ು ಆ ಜನರ ಗುೆಂಪನವರೆರ್ೆ ಮುಟುಟವಷ್ುಟ ಸಮಯವಿರಲಿಲಲ. 
ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ನಿೆಂತ್ು ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎೆಂಬುದ್ರ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡುವಷ್ುಟ ಕ ಡ 
ವೆೋಳ  ೆಇರಲಿಲಲ. ಏನಾದ್ರ  ತಿೋವರವಾಗಿ ಮಾಡಲೆೋ ಬೆೋಕು. ಅವನು ತಾಡ್ಾನನುು 
ಕರೆದ್ು “ಒಳರ್ೆ ಹೆ ೋಗು, ಮತ್ುಿ ದಿೋವಟಿರ್ೆಯನುು ಬೆೋಗನೆ ತೆರ್ೆದ್ುಕೆ ೆಂಡು ಬಾ.” 
ಎೆಂದ್ು ಹೆೋಳಿದ್ನು. 
ತಾಡ್ಾ ಮನೆಯಳರ್ೆ ಓಡ್ೆ ೋಡುತ್ಿ ಹೆ ೋಗಿ ದಿೋವಟಿರ್ೆಯನುು ಅಜೆನ ಕೆೈಯಲಿಲ 

ಕೆ ಟಟನು. ಓಜಸಾನನು ಅದ್ಕೆಕ ಉರಿ ಹಚಿಿದ್ನು.  



ಮುದಿ ಓಜಸಾನನು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ು ನಿೆಂತಿರುವ ತ್ನು ಗದೆಾಯ ಹತಿಿರ ಹೆ ೋಗಿ 
ನಿೆಂತ್ನು. ಇಡಿೋ ವರುಷ್ ದ್ುಡಿದ್ು ಬೆಳೆಸ್ಸದ್ ಬೆಳ .ೆ ಮುೆಂದಿನ ವರುಷ್ದ್ ಅನು.  
ನೆ ೋಡು ನೆ ೋಡುವಷ್ಟರಲಿಲ ಮುದಿ ಓಜಸಾನನು ದಿೋವಟಿರ್ೆಯಿೆಂದ್ ಭತ್ಿದ್ ಬೆಳೆರ್ೆ 
ಉರಿ ಹಚಿಿದ್ನು. ಭತ್ಿದ್ ಹುಲುಲ ಸುಡತೆ ಡಗಿತ್ು. ಭತ್ಿದ್ಲಿಲಯ ಅಕ್ಕಕಗಳು 
ಹೆ ರಬೆಂದ್ು ಮೆತ್ಿರ್ಾಗತೆ ಡಗಿದ್ವಪ. ಬೆೆಂಕ್ಕ ಧುತೆಿೆಂದ್ು ಚಿಮಮತೆ ಡಗಿತ್ು. 
ಓಜಸಾನನ ಭತ್ಿದ್ ಗದೆಾಯ ಬೆಂರ್ಾರದ್ ಬಣಣ ಮಾಯವಾಗಿ ಕಪಾುಗತೆ ಡಗಿತ್ು. 
ಹೆ ರ್ೆ ಆಕಾಶ್ದೆತ್ಿರ ಹಬಬತೆ ಡಗಿತ್ು. ಹೆ ರ್ೆ ಮೊೋಡಗಳು ಮುಗಿಲಲಿಲ 
ಕಾಣತೆ ಡಗಿದ್ವಪ. 





ತಾಡ್ಾನಿರ್ೆ ಅಳುಕು. ತ್ನು ಅಜೆ ಹಿೋರ್ೆೋಕೆ ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂಬುದ್ರ ಆಚ್ಿರಿ. ಅಜೆನ ಹತಿಿರ 
ಹೆ ೋಗಿ ಅವನನುು ಅಪುಕೆ ೆಂಡು “ಹಿೋರ್ೆೋಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಏಕೆ..? ಏಕೆ...? ಎೆಂದ್ು 
ದ್ುೆಂಬಾಲಿ ಬದ್ುಾ ಚಿೋರುತ್ಿ ಕೆೋಳತೆ ಡಗಿದ್ನು.  
ಓಜಸಾನ ಉತ್ಿರ ಕೆ ಡದೆ ಸುಮಮನಿದ್ಾನು. ತಾಡ್ಾನಿರ್ೆ ತಿಳಿಸ್ಸ ಹೆೋಳುವಷ್ುಟ ಕ ಡ 
ಈಗ ಸಮಯವಿರಲಿಲಲ. ವೆೋಳ  ೆಕಳೆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ್ ಹೆ ಡ್ೆತ್ದಿೆಂದ್ ನ ರಾರು ಜನರ 
ಜೋವ ಹೆ ೋಗಬಹುದಿತ್ುಿ. ಜನರನುು ಸಾವಿನ ಬಾಯಿಯಿೆಂದ್ ಉಳಿಸಲೆೋಬೆೋಕು ಎೆಂಬ 
ವಿಚಾರವೆೋ ಅವನ ತ್ಲೆ ತ್ುೆಂಬತ್ುಿ.  
ಓಜಸಾನ ಗದೆಾಯ ಮತೆ ಿೆಂದ್ು ತ್ುದಿರ್ೆ ಓಡ್ೆ ೋಡುತ್ಿ ಹೆ ೋಗಿ ಬೆೆಂಕ್ಕ 
ಇಡತೆ ಡಗಿದ್ನು. ತ್ನು ಗದೆಾಯ ಕೆ ನೆ ಮುಟುಟವವರೆರ್ೆ ಎಲಲ ಬದಿಯಿೆಂದ್ಲ  ಭತ್ಿದ್ 
ಸ ಡ್ೆಗಳನುು ಸುಡತೆ ಡಗಿದ್ನು. ಆ ಮೆೋಲೆ ಉರಿಯುವ ದಿೋವಟಿರ್ೆಯನುು ದ್ ರ 
ಎಸೆದ್ು ದಾರಿ ಕಾಯತೆ ಡಗಿದ್ನು.  





ಗುಡಡದ್ ಕೆಳಗಿನ ಗುಡಿಯ ಹೆಂದ್ರದ್ಲಿಲದ್ಾ ಪ್ೂಜಾರಿಗಳೆಲಲ ಗುಡಡದ್ ಮೆೋಲಿನ 
ಗದೆಾರ್ೆ ಬೆೆಂಕ್ಕ ತ್ಗಲಿದ್ಾನುು ಕೆಂಡು ಹೌಹಾರಿದ್ರು. ಊರವರಿರ್ೆ ಎಚ್ಿರಿಕೆ 
ಕೆ ಡಲೆೆಂದ್ು ಜೆ ೋರುಜೆ ೋರಾಗಿ ಗುಡಿಯಲಿಲದ್ಾ ಗೆಂಟೆಗಳನುು 
ಬಾರಿಸತೆ ಡಗಿದ್ರು. ಜನರೆಲಲ ಇರುವೆಯೆಂತೆ ಉಸುಕ್ಕನಲಿಲ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ಿ 
ಗುಡಿಯ ಕಡ್ೆ ಹೆ ೋಗತೆ ಡಗಿದ್ಾರು.  
“ಬನಿು, ಬೆೋಗ ಬನಿು…”  ಓಜುಸಾನ ಕ ಗತೆ ಡಗಿದ್ನು. ಆದ್ರೆ ಜನರೆಲಲ 
ಸಾಕಷ್ುಟ ದ್ ರವಿದ್ಾದ್ಾರೆಂದ್ ಅವನ ಕ ಗು ಯಾರಿಗ  ಕೆೋಳಬರಲಿಲಲ.  





 
ಸ ಯಾ ಮುಣುಗತೆ ಡಗಿದ್ಾನು. ಸೆಂಜೆಯ ಕತ್ಿಲು ಕವಿಯತೆ ಡಗಿತ್ು. ದ್ ರದ್ಲಿಲ 
ಸಮುದ್ರ ಕಾಣುತ್ಿಲಿತ್ುಿ. ಉಸುಕ್ಕನ ದ್ೆಂಡ್ೆಯ ಭ ಮಿ ಹೆಚ್ುಿತ್ಿಲಿತ್ುಿ. 
ಓಜುಸಾನನಿರ್ೆ ಬಹಳ ವೆೋಳ  ೆಕಾಯ ಬೆೋಕಾಗಲಿಲಲ. ಜನ ಗುಡಡ ಹತ್ುಿತಿಿತ್ುಿರುವದ್ನುು 
ಅವನು ನೆ ೋಡಿದ್ನು. ಕೆಲ ಜನ ಓಡ್ೆ ೋಡುತ್ಿ ಬೆಂದ್ು ಬೆೆಂಕ್ಕಯನುು ಆರಿಸಲು ಸಜಾೆದ್ರು. 
ಆದ್ರೆ ಮುದಿ ಓಜಸಾನ ಅವರನುು ತ್ಡ್ೆಹಿಡಿದ್ನು.  
ಬೆೆಂಕ್ಕ ಉರಿಯುತ್ಿಲೆೋ ಇತ್ುಿ. “ಅದ್ು ಉರಿಯಲಿ. ಇನುಷ್ುಟ ರಭಸದಿೆಂದ್ ಉರಿಯಲಿ. 
ಊರವರೆಲಲ ಇಲಿಲ ಬೆಂದ್ು ಮುಟುಟವವರೆರ್ೆ ಉರಿಯಲಿ. ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ದೆ ಡಡ ಸೆಂಕಟ 
ಬೋಳಲಿದೆ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಪಾರಾಗಬೆೋಕು.” ಎೆಂದ್ು ಓಜಸಾನ ಬೆಂದ್ವರೆದ್ುರಿರ್ೆ 

ಹೆೋಳತೆ ಡಗಿದ್ನು.  







ಊರಲಿಲಯ ಎಲಲ ಜನ – ತ್ರುಣ ತ್ರುಣಿಯರು, ನಡುವಯಸ್ಸಿನ ಗೆಂಡಸರು, 

ಹೆೆಂಗಸರು ಓಡ್ೆ ೋಡುತ್ಿ ಗುಡಡ ಹತ್ಿತೆ ಡಗಿದ್ರು. ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು, ಕ ಡ 
ಬೆೋಗಬೆೋಗನೆ ಹೆಜೆೆ ಇಡುತ್ಿ ಗುಡಡ ಹತಿಿದ್ರು. ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮೆಲಲ ಮೆಲಲರ್ೆ 
ಬರುತಿಿದ್ಾದ್ುಾ ಕಾಣುತಿಿತ್ುಿ. ತ್ರುಣರು ಮತ್ುಿ ಮಕಕಳು ಬೆೆಂಕ್ಕಯನುು ನೆಂದಿಸಲೆೆಂದ್ು 
ಬಕೆಟಿಟನಲಿಲ ನಿೋರು ತ್ುೆಂಬತೆ ಡಗಿದ್ರು. ಏನೆೋ ಆದ್ರ  ಈಗ ಬೆೆಂಕ್ಕಯನುು 
ನೆಂದಿಸಲು ಯಾರಿಗ  ಶ್ಕಯವಾಗದ್ು. ಎಲಲರು ಈ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಓಜಸಾನನ 
ಮುಖವನುು ದಿಟಿಟಸ್ಸ ನೆ ೋಡತೆ ಡಗಿದ್ರು. ಸೆಂಜೆಯಾಗುತ್ಿಲಿತ್ುಿ.  



ತಾಡ್ಾ ಓಡ್ೆ ೋಡುತ್ಿ ಮನೆಯಿೆಂದ್ ಹೆ ರ ಬೆಂದ್ನು. “ನನು ಅಜೆನ ತ್ಲೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅವನು 
ಅಳುದ್ನಿಯಲಿಲ ಹೆೋಳತೆ ಡಗಿದ್ನು. ಅವನೆೋ ತ್ನು ಈ ಕೆೈಗಳಿೆಂದ್ ಗದೆಾರ್ೆ ಉರಿ ಹಚಿಿದ್ನು. 
ನಾನೆೋ ನನು ಈ ಕಣುಣಗಳಿೆಂದ್ ನೆ ೋಡಿದೆಾೋನೆ.”  
ತಾಡ್ಾನ ಮಾತ್ುಗಳನುು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ಿ “ಎಲಲ ಜನ ಬೆಂದಿದಾಾರೆಯ್ಕ?” ಎೆಂದ್ು ಜನರನುು 
ಕೆೋಳತೆ ಡಗಿದ್ನು. ಜನರೆಲಲ ರೆ ಚಿಿರ್ೆದಿಾದ್ಾರು. ಆದ್ರ  “ಎಲಲರು ಬೆಂದಿದಾಾರೆ.” ಎೆಂದ್ು 
ಮೆಲುದ್ನಿಯಲಿಲ ಹೆೋಳಿದ್ರು. ಈ ಮುದ್ುಕನಿರ್ೆ ಹುಚ್ುಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಉಳಿದ್ ಗದೆಾಗಳಿಗ  
ಕ ಡ ಈತ್ ಬೆೆಂಕ್ಕ ಹಚ್ಿಬಹುದ್ು. ಎೆಂದ್ು ಪಸುದ್ನಿಯಲಿಲ ಮಾತಾಡತೆ ಡಗಿದ್ರು. 
ಎಲಲರ  ಮುಷ್ಟಟಯನುು ಮುಚಿಿ ಬೆದ್ರಿಸುವೆಂತೆ ಓಜಸಾನನನುು ನೆ ೋಡತೆ ಡಗಿದ್ರು.  
ಓಜಸಾನ ಕೆೈ ಮೆೋಲೆತಿಿ , “ನೆ ೋಡಿರಲಿಲ! ….” ಎೆಂದ್ು ಜೆ ೋರಾಗಿ ಧವನಿ ಮಾಡಿ ಹೆೋಳಿದ್ನು. 
ಮುಸಿೆಂಜೆಯ ಕತ್ಿಲಲಿಲ ದ್ ರ ಕ್ಷಿತಿಜದ್ ಹತ್ಿರ ಒೆಂದ್ು ರ್ೆರೆಯೆಂತೆ ಏನೆ ೋ ಕಾಣುತಿಿತ್ುಿ. 
ಆದ್ರೆ ಅಲಿಲ ಸಮುದ್ರದ್ ದ್ೆಂಡ್ೆ ಇರಲಿಲಲ. ಅದ್ು ದೆ ಡಡದಾಗತೆ ಡಗಿತ್ು. ಅದ್ು 
ಕಪ್ಪುಕಪಾುಗಿ ಕಾಣುತಿಿತ್ುಿ. ಮೆಲಲಮೆಲಲರ್ೆ ಮುೆಂದೆ ಮುೆಂದೆ ಸರಿಯುತಿಿತ್ುಿ. ಕರಿ ಕತ್ಿಲು 
ಮುೆಂದೆ ಸರಿಯುತ್ಿಲಿತ್ುಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನೆ ೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ು ಸಮುದ್ರವೆೋ. ಸುೆಂಟರರ್ಾಳಿ 
ಮುೆಂದೆ ಮುೆಂದೆ ಸರಿಯುತಿಿದ್ಾ ಹಾರ್ೆ ಅದ್ು ಕಾಣುತಿಿತ್ುಿ.  







“ಸಮುದ್ರದ್ ಉಬಬರದ್ ಅಲೆಗಳು…” ಜನ ಒೆಂದೆೋ ದ್ನಿಯಲಿಲ ಕ ಗತೆ ಡಗಿದ್ರು. 
ಮೊದ್ಲಿನ ದ್ನಿ, ಪಸುಮಾತ್ುಗಳು, ಸಪ್ುಳ ಮಾಯವಾದ್ವಪ. ಎಲಲ ಕ್ಕವಿಗಳು ಉಬಬರದ್ 
ದ್ನಿ ಕೆೋಳಲು ಆತ್ುರರ್ೆ ೆಂಡಿದ್ಾವಪ. ಸ್ಸಡಿಲಿನ ಸಪ್ುಳ ಮಾಡುತ್ಿ ಅಲೆಗಳು ಗುಡಡದ್ ಮೆೋಲೆ 
ಅಪ್ುಳಿಸತೆ ಡಗಿದ್ವಪ.  







ಮಿೆಂಚ್ು ಹೆ ಳೆದ್ೆಂತೆ ಅಲೆಗಳಲಿಲಯ ನೆ ರೆ ಹೆ ಳೆಯುತಿಿತ್ುಿ.  ಮುೆಂದೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ 
ಅದ್ು ಮಾಯವಾಯಿತ್ು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬರುರ್ಾಳಿಯು ಗುಡಡವನುು ಎಲಲ ಬದಿಯಿೆಂದ್ಲ  
ಮುತ್ುಿತ್ಿಲಿತ್ುಿ. ಗುಡಡವನೆುೋ ನುೆಂಗುವೆಂತ್ಹ ಅದ್ರ ಆಭಾಟೆ. ಜನರೆಲಲ ಅೆಂಜ 
ಚೆಲಾಲಪಲಿಲಯಾಗಿ ಓಡ್ಾಡತೆ ಡಗಿದ್ರು.  





ಅವರು ಮತೆ ಿಮೆಮ ದ್ೆಂಡ್ೆಯ ಮೆೋಲೆ ಕಣುಣ ಹಾಯಿಸ್ಸದಾಗ ಅವರ ಮನೆಗಳಿದ್ಾ ಜಾಗವನುು 
ಸಮುದ್ರ ನುೆಂಗಿಬಟಿಟತ್ುಿ. ಭೆ ೋಗಾರೆಯುವ ದ್ನಿ ಮತ್ುಿ ನೆಲವನೆುೋ ಮೆೋಲೆತಿಿ 
ಅಪ್ುಳಿಸ್ಸತಿಿರುವೆಂತ್ಹ ಗಜಾನೆ. ಪ್ರಚ್ೆಂಡ ರ್ಾಳಿ ಬೋಸುವದ್ು ಮುಗಿದ್ೆಂತೆಯ್ಕ ಸಮುದ್ರ 
ಹಿೆಂತಿರುಗುತ್ಿ ತ್ನು ಮೊದ್ಲಿನ ದ್ೆಂಡ್ೆ ಇದ್ಾಲಿಲ ಹೆ ೋಗಿ ನಿೆಂತಿತ್ು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಭಾಟೆ 
ತ್ುಸು ಕ ಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲಲ.  



ಓಜಸಾನ ಒೆಂದ್ು ಶ್ಬಾ ಕ ಡ ಮಾತಾಡಲಿಲಲ. ಎಲಲರು ಗುಡಡದ್ ಕೆಳಬದಿರ್ೆ ನಡ್ೆದಿದ್ಾ 
ಸಮುದ್ರದ್ ರೌದ್ರರ ಪ್ವನುು ನೆ ೋಡುತ್ಿಲಿದ್ಾರು. ಸಮುದ್ರ ಗುಡಡದ್ ಕೆಳಗಿನ 
ಬೆಂಡ್ೆಗಲುಲಗಳ ಮೆೋಲೆ ಅಪ್ುಳಿಸುತಿಿತ್ುಿ. ಮನೆ-ಗುಡಿಸಲುಗಳೆಲಲ ಬದ್ುಾ ಹೆ ೋಗಿದ್ಾವಪ. 
ಗುಡಿಯು ಬದ್ುಾ ಹೆ ೋಗಿತ್ುಿ. ಅಲಿಲ ಹಳಿಿಯ ಅೆಂಶ್ವೆೋ ಇರಲಿಲಲ. ಮನೆ ಚ್ಪ್ುರದ್ ಹುಲಿಲನ 
ಸ ಡುಗಳು ಎಲಲ ಕಡ್ೆಗ  ಹರವಿಕೆ ೆಂಡಿದ್ಾವಪ.  
“ಇದ್ಕಾಕಗಿಯ್ಕೋ ನಾನು ಬೆಳೆದ್ು ನಿೆಂತ್ ನೆಲಿಲನ ಗದೆಾರ್ೆ ಬೆೆಂಕ್ಕ ಇಟಿಟದೆಾ.” ಓಜಸಾನನ ದ್ನಿ.  



ಅವರೆಲಲರ ಈ ಮುದಿ ಸೆಂಗಡಿಗ ಈಗ ಕಡು 
ಬಡವನಾಗಿದ್ಾ. ಇಡಿೋ ವರುಷ್ದ್ ಆದಾಯವೆಲಲ ಬೆೆಂಕ್ಕ 
ಪಾಲಾಗಿತ್ುಿ. ಆದ್ರೆ ನ ರಾರು ಜನರ ಜೋವ ಉಳಿಸ್ಸದ್ 
ಹೆಮೆಮ ಅವನಲಿಲತ್ುಿ. ಟಾಡ್ಾ ಓಡಿ ಬೆಂದ್ು ಅಜೆನ 
ಕೆೈಹಿಡಿದ್ು ಸವರಿಸತೆ ಡಗಿದ್ನು. ನೆರೆದ್ ಎಲಲ ಜನ 
ಓಜಸಾನನ ಎದ್ುರು ಬೆಂದ್ು ನಡ ಬಗಿೆಸ್ಸ 
ವೆಂದಿಸತೆ ಡಗಿದ್ರು.  
“ನನು ಮನೆ ಇನುು ಗಟಿಟ ಮುಟಾಟಗಿ ನಿೆಂತಿದೆ. ನಿೋವೆಲಲರು 
ಇಲಿಲ ಇರಬಹುದ್ು.” ಎೆಂದ್ು ಹೆೋಳುತ್ಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನುು 
ತೆರೆದ್ು ಎಲಲರನುು ಸಾವಗತಿಸ್ಸದ್ನು.  





ಆ ಊರಿನವರಿರ್ೆ ಒಳೆಿಯ ದಿನಗಳು ಬೆಂದಾಗ ಓಜಸಾನನು ಅವರ 
ಮೆೋಲೆ ಮಾಡಿದ್ ಉಪ್ಕಾರವನುು ಅವರು ಎೆಂದ್  ಮರೆಯಲಾರರು. 
ಅವರಿರ್ೆ ಅವನ ಸ್ಸರಿವೆಂತಿಕೆಯನುು ಮರುಳಿ ಕೆ ಡಲು ಶ್ಕಯವಿರಲಿಲಲ. 
ಆದ್ರೆ ಎಲಲ ಜನರು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆಗಳನುು ಕಟುಟವಾಗ ಅವನ 
ರ್ೌರವಕೆಕೆಂದ್ು ಒೆಂದ್ು ಮೆಂದಿರವನುು ಕಟಿಟದ್ರು. 
ಅವನ ಆ ಮೆಂದಿರ ಇನ ು ಅಲಿಲ ಇದೆ. ಮುದಿ ಒಕಕಲಿಗರಿರ್ೆ ಆ ಕತೆ ಇನ ು 
ನೆನಪದೆ. ಸುೆಂಟರರ್ಾಳಿ ಬೋಸ್ಸ ಅವರ ಮನೆಗಳನೆುಲಲ ನೆಲೆಸಮ ಮಾಡಿದ್ 
ಆ ಅನಾಹುತ್ವನುು ಅವರ  ಎೆಂದ್  ಮರೆಯಲಾರರು.  










